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Rady Miasta Katowice    

 

 

INTERPELACJA nr 139/2020 

ws. zapotrzebowania na utworzenie oddziału żłobka miejskiego na Osiedlu Witosa 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 

na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację 

w sprawie zapotrzebowania na utworzenie oddziału żłobka miejskiego na Osiedlu 

Witosa. 

Identyfikowaną od lat pośród Mieszkańców Osiedla Witosa potrzebą – jedną 

z najważniejszych – jest kwestia zapewnienia możliwości opieki nad najmłodszymi 

katowiczanami w ramach żłobka. W dzielnicy funkcjonują żłobki niepubliczne i klub 

malucha z dofinansowaniem miejskim (oraz ministerialnym i unijnym), co w części 

zaspokaja potrzeby rodziców (przy czym wiąże się z wyższymi wydatkami niż 

w przypadku żłobka miejskiego). Mając jednak na uwadze fakt planowania 

i realizowania w dzielnicy kolejnych inwestycji mieszkaniowych, potrzeba ta będzie 

coraz bardziej paląca i wyraźna.  

W związku z rozwojem dzielnicy, Osiedle Witosa potrzebuje na swoim terenie 

oddziału żłobka miejskiego. Jednocześnie, biorąc pod uwagę fakt, że spółka 

Katowickie TBS Sp. z o.o. planuje w niedalekiej przyszłości realizację nowych 

inwestycji mieszkaniowych na terenie dzielnicy, otwiera się w końcu szansa na 

powstanie nowego oddziału żłobka miejskiego na Osiedlu Witosa, który – dzięki 

zlokalizowaniu inwestycji TBS przy ul. Kossutha, a więc niemal na granicy dzielnicy z 

Załężem – pozwoli na zaspokojenie potrzeb związanych z zapewnieniem opieki 

żłobkowej zarówno w kontekście Osiedla Witosa, jak i części Załęża. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie 

mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach. 

Z wyrazami szacunku 

Krzysztof Kraus    

/-/     

Radny Rady Miasta Katowice  
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